
Stručný průvodce přijímacím řízením 

1. Zákonný zástupce žáka se seznámí s podmínkami přijímacího řízení na střední školy, které 

jsou vyvěšeny na webových stránkách školy. 

2. Zákonný zástupce žáka doručí vyplněnou přihlášku osobně do sekretariátu Biskupského 

gymnázia nejpozději do 1. března 2022 do 15:00 hodin nebo ji zašle doporučeně poštou 

(s razítkem pošty do 1. března 2022). Pořadí škol na přihlášce určuje, kde žák koná přijímací 

zkoušku v 1. a v 2. termínu. Doporučujeme na přihlášku napsat i vaši e-mailovou adresu. 

Budeme vás moci co nejdříve informovat o výsledcích přijímacího řízení. Potvrzení od lékaře 

o zdravotní způsobilosti na našem gymnáziu nevyžadujeme. 

3. Zákonný zástupce žáka si vyzvedne do 15. března zápisový lístek na své základní škole. 

4. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel střední školy doporučeně na adresu zákonného 

zástupce žáka nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.   

5. Povolené pomůcky na jednotnou přijímací zkoušku: rýsovací potřeby (pravítka, tužky, 

kružítko), úhloměr (pro žáky mající zájem o 4letou formu studia), guma, propisovací tužka 

(pouze černě nebo modře píšící, nesmí propíjet, jít vygumovat, psát slabě). Nepovolenými 

pomůckami jsou mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.  

6. Výsledky přijímacích zkoušek budou centrálně zpřístupněny školám 28. dubna 2022. Ředitel 

školy poté zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů – tedy do 

30. dubna 2022. Veškeré výsledky přijímacího řízení jsou anonymní. Uchazeči budou označeni 

registračními čísly. Zákonný zástupce žáka se může seznámit s rozhodnutím o výsledku 

přijímacího řízení buď na nástěnce v budově Biskupského gymnázia v přízemí školy, nebo na 

webových stránkách školy. 

7. Zákonní zástupci žáků (po předložení občanského průkazu) mohou nahlédnout do 

vyplněných zkušebních testů svých dětí ještě před zveřejněním celkového pořadí. Termín pro 

nahlédnutí byl určen na středu 28. dubna 2022 v čase od 14:00 do 17:00 hod. 
8. Nepřijatým uchazečům o studium nebude rozhodnutí o nepřijetí vydáváno osobně, ale 

bude doručeno doporučenou poštou. 

9. V případě nepřijetí uchazeče lze podat do 3 pracovních dnů odvolání. Doporučujeme použít 

námi připravený vzor.  

10. Přijatí uchazeči potvrzují svůj úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového 

lístku. Zápisový lístek lze dodat osobně na sekretariát školy nebo doporučenou poštou na 

adresu gymnázia. Zápisový lístek je třeba odevzdat nebo odeslat do 10 pracovních dnů ode 

dne, kdy bylo rozhodnutí o přijetí zveřejněno. Zápisový lístek lze doručit pouze na jednu 

školu, tj. na školu, kam chce uchazeč o studium skutečně nastoupit. V případě, že uchazeč 

neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tím práva být přijat do dané střední 

školy. 


